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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

7. Завршна одредба
Оваа програма влегува на сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-1682/1
23 март 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
704.
ОБЈАВА
Рамковната спогодба меѓу Република Македонија и
Европската комисија за правилата за соработка во однос на финансиската помош на Европската комисија за
Република Македонија во рамките на спроведувањето
на помошта според Инструментот за претпристапна
помош (ИПА), склучена во Скопје на 30 октомври 2007
година, ратифкувана со Закон за ратификација на Рамковната спогодба меѓу Република Македонија и Европската комисија за правилата за соработка во однос на
финансиската помош на Европската комисија за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош
(ИПА) (“Службен весник на РМ“ бр. 18/2008), влегува
во сила на 4 март 2008 година.
Бр. 107-306/1
20 март 2008 година
Скопје
705.

Министер
за надворешни работи,
м-р Антонио Милошоски, с.р.
__________

ОБЈАВА
Протоколот за соработка меѓу Република Македонија и Република Турција (ТИКА), склучен во Анкара
на 15 март 2005 година, ратификуван со Закон за ратификација на Протоколот за соработка меѓу Република
Македонија и Република Турција (“Службен весник на
РМ“ бр. 110/2005), влегува во сила на 7 ноември 2007
година.
Бр. 107-307/1
20 март 2008 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
м-р Антонио Милошоски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
706.
Врз основа на член 26 став 3 од Законот за Царинска
управа (“Сл.весник на Република Македонија“ број
46/04, 81/05 и 107/07), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА И ОЗНАКИ НА ЧИНОВИ И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Член 1
Во Правилникот за службена облека и ознаки на
чинови и начинот на нејзиното доделување и користење на царинските службеници (“Сл. весник на РМ” бр.
95/07 и 124/07) членот 6, се менува и гласи:
“Член 6
Основна боја на деловите на службената облека
темно тиркизна, пантоне 19-4914 ТП, со исклучок на
бојата на дополнителните делови од службената униформата на царинските службеници во Одделението за
оперативни работи, основна боја е црна, пантоне 190303 TP.

Бр. 41 - Стр. 35

Основната боја на зимската и летната кошула е
бела, pantone 11-0601 TP.
Основната боја на чевлите, кожниот ремен и полувисоките чевли-патики на царинските службеници е црна.
Зимската службена облека (освен ветровката) за мажи и
жени е со состав на ткаенина: 85% рунска волна (до +-5%) и
15% полиестер ( до +-5%), широчина на ткаенина 150.0 цм
помеѓу ивици (до +-5%), тежината на ткаенината е 560 грама
на метар должен (до + -5%), густина на ткаенината е основа
41.6 ж/цм, јаток 40.0 ж/цм.
Ветровката е со состав на ткаенина: 100% полиестер, широчина на ткаенина 150.0 цм (до +-5%), тежина на ткаенина 210 грама на метар кватратен (+-5%),
густина на ткаенина е основа 262 и потка 320.
Летната службена облека за мажи и жени е со состав на ткаенина: 65% рунска волна (до +-5) и 35% полиестер (до +-5) , широчина на ткаенина е 150.0 цм помеѓу ивици (до +-5%), тежина на ткаенината е 295 грама на метар должен (до +- 5%), густина на ткаенината е
основа 21.0 ж/цм, јаток 19.5 ж/цм.
Блуза-џемпер е со состав на ткаенина: 50% рунска
волна (до +-5%) и 50% синтетика-полиакрил (+-5%),
нумера на предиво НМ-36/1, преплетај на делови и ракави РЕЏ/РЕЏ, преплетај на врат и почетоци на делови
и ракави РИБ 2х1 со џеб на левата предна страна.
Елек (без ракави) е со состав на ткаенина: 50% рунска волна (+-5%) и 50% синтетика-полиакрил (+-5%),
нумера на предиво НМ-36/1, преплетај на делови:
РЕЏ/РЕЏ, преплетај на лајсни (врат, ракави): РИБ 1х1.
Зимската и летната кошула е со состав на ткаенина:
50% памук (до +-5%) и 50% полиестер попелин, (до +5%), тежина од 110 грама на метар квадратен, густина на
ткаенината основа 460 на 10 см2 и потка 305 на 10 см2.
Дополнителните делови од службената облека за
царинските службеници во Одделението за оперативни
работи се со следниот состав:
Тактичка јакна е со состав на ткаенина: 100% ПА со
ПУ - нанос, 240 грама на метар квадратен.
Панталоните се со состав на ткаенина: 67% памук
(до+-5%) и 33% ПЕС (до+-5%),рипсон водоодбојно.
Комбинезонот е со состав на ткаенина: 67% памук
(+-5%) и 33% ПЕС (+-5%) , 195 грама на метар квадратен, рипсон водоодбојно, 93 % Номекс, 5 % Кевлер,
2% антистатик, антистатик 175 грама на метар квадратен,отпорен на вода и масло ДУ Понт.
Поло маицата е со состав на ткаенина: 100% памук,
тежина на ткаенина 190 грама на метар квадратен.
Поло капата е во состав на ткаенинаЧ 67% памук
(+-5%) и 33% ПЕС (+-5%), 180 грама на метар квадратен рипстоп.”
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 02-10750/01
Министер,
17 март 2008 година
д-р Трајко Славески,с.р.
Скопје
__________
707.
Врз основа на член 161 став (5) од Законот за јавните набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 136/2007), министерот за финансии донесе
МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
ВО БОДОВИ
Член 1
Со оваа методологија се утврдува изразувањето на
критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови.

